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UMOWA Nr RI.272……..2019.ANSU  
 

zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy Gminą Dobczyce,  

NIP 6811004443, 

32 - 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 w której imieniu działa : 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce –  

zwanym dalej "Zamawiającym",  

a 

………………………………………………………. 

NIP: ………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………. 

zwanym dalej "Sprzedawcą",  

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Sprzedawcy w postępowaniu 

prowadzonym w  trybie  zapytania ofertowego pn. „Zakup soli technicznej do zimowego 

utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce”, Strony zawarły umowę 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu około 225 ton soli technicznej, 

- zwanej dalej „towarem”. 

2. Jakość towaru dostarczonego do Zamawiającego będzie zgodna z wymogami Polskich 

Norm, a towar dopuszczony prawnie do obrotu na terenie Polski. 

3. Towar będzie dostarczany zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w 

formie e-mailowej/telefonicznej. Termin dostawy zamówionej partii towaru nie może być 

dłuższy niż dwa dni. 

 

§ 2 

Cena 1 tony towaru obejmująca również koszt załadunku, rozładunku  i transportu 1 tony 

towaru wynosi ………………… zł netto (słownie: …………………………. zł),  

………………… zł brutto (słownie: ………………………… zł ). 

§ 3 

Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia ………..r. do dnia ………………..r. 

 

§ 4 

1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie. 

2.  Sprzedawca dostarczy towar według wskazań Zamawiającego swoim transportem na plac 

przy ul. Budowlanych w Dobczycach na swój koszt i ryzyko w godzinach pracy 

Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 730 – 1500. Do momentu przekazania towaru 

Zamawiającemu wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą 

towaru lub inną formą jego utraty, spoczywa na Sprzedawcy. 

3. Do każdej dostawy dołączony będzie kwit z potwierdzoną ilością dostarczonego przez 

Sprzedawcę towaru na wskazanej wadze w Dobczycach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ważenia towaru na wskazanej wadze w 

Dobczycach na koszt Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia w powyższy sposób 

dostarczenia nieprawidłowej ilości towaru, Sprzedawca obowiązany jest uzupełnić dostawę o 

brakującą ilość/wagę oraz pokryć wszelkie koszty związane z zaistniałymi niedoborami, w 

tym koszty ważenia. 
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5. Sprzedawca ustalać będzie każdorazowo telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną 

termin wykonania dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem. 

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za jakość i ilość dostarczonego towaru. 

 

§ 5 

Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawuje: 

1. Ze strony Zamawiającego Pan  Krzysztof Baran. 

2. Ze strony Sprzedawcy Pan/i ……………………. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Sprzedawcy za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy wypłacone będzie jednorazowo po dostarczeniu całej ilości towaru na podstawie 

faktury VAT. Wynagrodzenie liczone zgodnie ze zdaniem poprzedzającym zawiera koszty 

dostarczenia towarów do siedziby Zamawiającego, transportu, rozładunku. 

2. Kwota do zapłaty na fakturze, będąca iloczynem ciężaru towaru i ceny ofertowej brutto, 

określonej w § 2 niniejszej umowy będzie płatna przelewem na konto Sprzedawcy w ciągu 

………. dni licząc od dnia złożenia faktury na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta 

Dobczyce. 

3. Łączne wynagrodzenie Sprzedawcy w okresie trwania niniejszej umowy nie przekroczy 

kwoty  …………….. zł. brutto (słownie: ………………………………………..………. zł).  

4. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru towaru podpisany 

przez obydwie strony (lub co najmniej przez Zamawiającego), wraz z załączonymi do 

protokołu dokumentami, o których mowa w § 4 ust 3 niniejszej umowy (i ew. korektą 

wynikającą w ważenia dodatkowego o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy). 

5. Zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 61 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar. 

2. Sprzedawca zapewnia, że towar jest wolny od wad. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany 

towaru na towar bez wad. Wymiana nastąpi niezwłocznie, na wyłączny koszt i ryzyko 

Sprzedawcy. 

4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego oraz niewywiązania się Sprzedawcy z 

dostarczeniem towaru wolnego od wad, jak również w przypadku nieterminowej realizacji 

Umowy, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania obowiązków Sprzedawcy osobie 

trzeciej oraz obciążenia Sprzedawcy kosztami ich wykonania i ryzykiem z tym związanym. 

Koszty w/w prac/usług/dostawy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca odpowiada za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, 

jak również za szkody na osobie, powstałe w wyniku wykonywania nin. Umowy, w tym 

związane z jakością sprzedanego/dostarczonego towaru. W szczególności odpowiada za 

terminowość dostarczenia towaru, w tym na skutki niedostarczenia towaru w terminie – w 

przypadku braku terminowej dostawy towaru lub dostarczenia towaru wadliwego, w tym 

niezgodnego z Umową.  

6. Sprzedawca odpowiada za działania swoich podwykonawców jak za działania własne. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że w związku z niewłaściwym wykonaniem Umowy zostały 

przewidziane następujące kary umowne. 
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1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Sprzedawcy. 

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie ustalonym w § 3 niniejszej umowy 

Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto towaru za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody (w zakresie rzeczywistej straty i utraconych 

korzyści – pełne odszkodowanie). 

4. W przypadku naliczenia kary umownej należna kwota z tytułu tej kary zostanie potrącona 

z wystawionej faktury. 

5. Kary umowne są wymagalne niezależnie od stopnia zawinienia strony zobowiązanej do 

zapłaty kary i wysokości szkody poniesionej przez stronę naliczającą karę. 

 

§ 71 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od nin. umowy w całości bądź w części  

w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz niezależnie od tych przypadków 

gdy:  

a)  w przypadku podjęcia przez Sprzedawcę likwidacji firmy, 

b)  w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub wszczęcia 

postępowania układowego, sanacyjnego, upadłościowego bądź likwidacyjnego, 

c)  jeżeli zostanie wydany przez sąd nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy w 

zakresie, który uniemożliwi wykonanie przez Sprzedawcę przedmiotu Umowy, 

d)  Sprzedawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji nin. Umowy i 

nie rozpoczął ich nawet pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

e)  Sprzedawca nie realizuje swoich obowiązków umownych zgodnie z 

postanowieniami nin. Umowy i/lub dokumentacją, 

f)  Sprzedawca nie realizuje swoich obowiązków umownych w terminach 

określonych w nin. Umowie. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia  

i tylko w przypadku gdy ta część wykonanej Umowy nadaje się do wykorzystania przez 

Zamawiającego w celu określonym w nin. Umowie. 

3. Prawo odstąpienia określone w nin. umowie wykonywa się na piśmie, przez 

oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o 

przyczynach umożliwiających odstąpienie od nin. Umowy. 

 

§ 72 

1. Zamawiający może rozwiązać bez wypowiedzenia niniejszą umowę, w przypadku 

naruszenia przez Sprzedawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności gdy: 

a) Sprzedawca w sposób powtarzający się nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje 

obowiązki nałożone niniejszą umową, 

b) Sprzedawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień niniejszej 

umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

c) Sprzedawca utracił właściwości, uprawnienia, lub możliwości techniczne 

niezbędne do wykonywania niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie o  wypowiedzeniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 73 

1. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu 

realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO. 

2. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie danych podmiotom uczestniczącym w 

realizacji dotyczącej transportu tłucznia.  

3. Sprzedawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których mowa 

w art. 13 RODO. 

4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, 

Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon 

(12) 37 21 700. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania 

formy pisemnej. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zaproszenie do składania ofert i oferta sprzedawcy stanowi integralną część umowy. 

3.  Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym: 3 dla Zamawiającego i 1 dla 

Sprzedawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      SPRZEDAWCA 

 

 

 ____________________    ___________________ 
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